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Perhitungan ini dilakukan untuk mendukung proses analisis dalam penyusunan 

laporan proyek akhir ini. Berikut adalah hasil perhitungan yang telah dilakukan sebagai data 

pendukung penyusunan proyek akhir ini: 

1. Perhitungan Kebutuhan Air Bersih  

Kebutuhan air bersih rata-rata untuk memenuhi kebutuhan penduduk berdasarkan 

hasil observasi dan wawancara kepada warga di Kelurahan Penggaron Kidul serta standar 

konsumsi air bersih menurut DPU Kota Semarang, jumlah kebutuhan air  bersih yaitu 170 

liter/orang/hari. Kebutuhan air bersih domestik di Kelurahan Penggaron Kidul yaitu: 

No. RW 

Jumlah 
Penduduk  

Konsumsi 
Air Rata-rata  

Jumlah 
Pemakaian 

air  

Jumlah Kebutuhan 
Air  

(jiwa) (lt/org/hr) (lt/RW/hr) (lt/detik) 

1 I 1.510 170 256.700 2,9 

2 II 1.126 170 191.420 2,2 

3 III 1.267 170 215.390 2,4 

4 IV 781 170 132.770 1,5 

5 V 1.060 170 180.200 2 

6 VI 1.105 170 187.850 2,1 

Jumlah 6.849   1.164.330 13 
Sumber : Hasil Analisis, 2018 

 

Maka untuk total kebutuhan air bersih di Kelurahan Penggaron Kidul adalah : 

- Kebutuhan air domestik = Jumlah penduduk x Konsumsi air rata-rata (lt/org/hr) 

= 6.849 x 170 (lt/org/hr) 

= 1.164.330 liter/hari  

 

- Kebutuhan air non-domestik  = 20 % x Kebutuhan air domestik 

= 20 % x 1.164.330  liter/hari 

= 232.866 liter/hari 

 

- Kehilangan air   = 15 % x Total Kebutuhan air  

= 15 % x 1.397.196 

= 209.579,4 liter/hari 

 

- Kebutuhan air total = Jmlh Keb.domestik + Jmlh Keb.non-domestik + Kehilangan air     

                  = 1.164.330 liter/hari + 232.866 liter/hari + 209.579,4  liter/hari 

                                      = 1.606.775,4 liter/hari 

 

HASIL PERHITUNGAN 
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2. Perhitungan Ketersediaan Air Bersih  

Kapasitas sumber air bersih yang dikelola oleh Pamsimas dan artesis swasta di 

Kelurahan Penggaron Kidul saat ini adalah menggunakan air tanah dalam yang di bor 

dengan kedalaman > 60 meter/ sumur artesis, dengan kapasitas debit air sebagai berikut: 

 

No. Lokasi Nama Sumber Air 
Debit 

(lt/detik) 

Air bersih yang 
dihasilkan 
(liter/hari) 

1 RW I 
Sumur PAMSIMAS HKP 2,2 

302.400 
Sumur artesis swasta 1,3 

2 RW II Sumur artesis swasta 1,24 107.136 

3 RW III 
Sumur PAMSIMAS Reguler 1,4 

233.280 
Sumur PAMSIMAS Reguler 1,3 

4 RW IV Sumur PAMSIMAS HID 1,5 129.600 

5 RW V Sumur PAMSIMAS HIK 1,6 138.240 

6 RW VI 
Sumur artesis swasta 1,45 

139.968 
Sumur artesis swasta 0,17 

Jumlah 12,16 1.050.624 
Sumber : Hasil Analisis, 2018 

 

 Atau untuk ketersediaan total air bersih di Kelurahan Penggaron Kidul yaitu 

1.050.624 liter/hari. Berdasarkan data diatas maka : 

Kapasitas air bersih yang dibutuhkan  = 1.606.775,4 liter/hari 

Kapasitas produksi air bersih   = 1.050.624 liter/hari 

Kekurangan air bersih    = 556.151,4 liter/hari 

 

Jika ditinjau berdasarkan RW yang terdapat di Kelurahan Penggaron Kidul dapat 

dilihat dibawah ini: 

  

No. RW 

Jumlah air 
bersih yang 
dihasilkan 
(liter/detik) 

Jumlah 
Pemakaian 

air 
(liter/detik) 

Kekurangan air 
(liter/detik) 

Kekurangan air 
(KK) 

1 I 3,5 2,9 - - 

2 II 1,24 2,2 0,96 121 

3 III 2,7 2,4 - - 

4 IV 1,5 1,5 - - 

5 V 1,6 2 0,4 50 

6 VI 1,62 2,1 0,48 60 

Jumlah 12,16 13,1 1,84 231 
Sumber : Hasil Analisis, 2018 
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Dengan membandingkan total kapasitas air bersih yang di produksi oleh beberapa 

sumber air bersih di Kelurahan Penggaron Kidul dengan kebutuhan air bersih, maka dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan penyediaan air bersih yang ada belum dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat di Kelurahan Penggaron Kidul untuk saat ini, dimana masih terdapat 

kekurangan air sebesar 556.151,4 liter/hari. Sedangkan berdasarkan RW, dimana 

menggunakan perkiraan rata-rata jumlah jiwa dalam satu kepala keluarga atau jumlah 

penghuni dalam satu bangunan rumah yaitu 4 jiwa. Kekurangan air bersih sebanyak 231 KK 

yang terdapat pada wilayah RW II, RW V dan RW VI. RW yang memiliki jumlah KK yang 

belum terlayani air bersih tertinggi yaitu RW II sebanyak 121 KK, disusul oleh RW VI 

sebanyak 60 KK dan terakhir yaitu RW V sebanyak 50 KK. Untuk memenuhi kebutuhan air 

bersih tersebut perlu dilakukannya penambahan suplai air baku serta perluasan sistem 

jaringan distribusi pada daerah yang kekurangan air bersih. 

 



A. Identitas Responden 

 

1. Nama  : Akhmadi 

2. Alamat  : RW III Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang 

3. Umur  : 50 Tahun 

4. Jenis Kelamin : Laki-laki 

5. Pekerjaan  : Pengawas Sekolah Kabupaten Demak, Ketua RW III, Ketua BPSPAMS Kelurahan Penggaron Kidul 

6. Jabatan  : Ketua BPSPAMS Kelurahan Penggaron Kidul (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) 

 

B. Pertanyaan  

NO PERTANYAAN JAWABAN KODE 

1A 

Apa saja jenis sumber air bersih 

yang digunakan di Kelurahan 

Penggaron Kidul? 

Sumur PAMSIMAS dan sumur artesis swasta itu yang digunakan, tetapi juga ada 

sumur gali dangkal tapi tidak digunakan untuk air minum karena mengandung kapur 

yang secara alami air tersebut ketika di rebus atau dimasak dibawah tungku itu nanti 

terdapat putih-putih kerak dan jika diminum tenggorokan akan gatal, serak dan 

menggangu kesehatan. Sebenarnya pada tahun 2016 Pemerintah Kota Semarang 

pernah akan memberi program pemanfaatan air permukaan yaitu PDAM. Kelurahan 

Penggaron Kidul sendiri air permukaan adanya hanya air Sungai Babon, menurut 

program tersebut air sungai dinaikkan ke reservoir dibersihkan baru dikonsumsi 

masyarakat. Akan tetapi masyarakat menilai air sungai itu tidak bersih sehingga 

program yang akan di kucurkan tersebut di tolak dan secara agama menurut 

beberapa masyarakat disini air sungai tersebut pasti terdapat air kencing dari 

kerbau, sapi, ayam dan sebagian orang juga kadang buang air kecil, belum lagi 

kemasukan air limbah walau nantinya di lakukan penyaringan air dan diobati tetap 

saja perasaannya masih jiji, tarif yang akan dikenakan juga termasuk mahal dan 

belum dapat dijangkau oleh rata-rata masyarakat di sini jadi tidak sebanding. 

1.A.P.1 

Apa jenis sumber air bersih yang 

paling banyak digunakan oleh 

masyarakat di Kelurahan Penggaron 

Sumber air bersih yang paling banyak digunakan yaitu air dari sumur PAMSIMAS 

selebihnya memakai sumur artesis swasta, karena kualitas airnya baik, harganya 

terjangkau dan dikelola oleh pengurus sehingga jika ada permasalahan langsung 

1.A.P.2 

REKAP WAWANCARA 
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NO PERTANYAAN JAWABAN KODE 

Kidul? alasannya? segera di atasi. 

Berapa debit air beberapa sumber 

air bersih yang terdapat di Kelurahan 

Penggaron Kidul? 

Yang saya tahu khususnya air dari sumur Pamsimas memiliki debit beragam antara 

lain Pamsimas HKP di RW I memiliki debit air sebesar 2,2 liter/detik; Pamsimas 

Reguler di RW III ada dua sumur yang masing-masing memiliki debit air sebesar 1,4 

dan 1,3 liter/detik; Pamsimas sumur HID di RW IV memiliki debit air sebesar 1,5 

liter/detik; Pamsimas HIK di RW V memiliki debit air sebesar 1,6 liter/detik. Untuk 

Pamsimas HID ini jam operasionalnya berbeda sendiri yaitu hanya 18 jam/hari, hal 

ini disebabkan oleh kondisi pompa air. 

1.A.P.3 

Bagaimana kualitas air bersih yang 

terdapat di Kelurahan Penggaron 

Kidul? 

Memiliki kualitas yang baik jika ditinjau berdasarkan syarat fisik air seperti jernih, 

tidak berwarna, tidak berbau dan  tidak berasa serta lolos uji laboratorium yang 

artinya memenuhi syarat sebagai sumber air baku untuk air bersih.  

1.A.P.4 

Apakah air bersih yang terdapat di 

Kelurahan Penggaron Kidul sudah 

memenuhi kebutuhan? jelaskan! dan 

berapa rata-rata kebutuhan air 

bersih masyarakat di Kelurahan 

Penggaron Kidul? 

Belum memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, soalnya terjadi pertambahan 

rumah-rumah penduduk sehingga menyebabkan pertambahan sambungan 

domestik, itu nanti akan dipenuhi lagi kekurangannya. Kebutuhan rata-rata air bersih 

masyarakat di Kelurahan Penggaron Kidul kurang lebih 120 liter/orang/hari. 
1.A.P.5 

Wilayah mana saja di Kelurahan 

Penggaron Kidul yang sudah 

terlayani air bersih ? Sebutkan dan 

jelaskan! 

Wilayah yang sudah terlayani air bersih itu di RW I, dimana terdapat 2 buah sumber 

air bersih yang terdiri dari 1 Pamsimas HKP (Hibah Khusus Pamsimas) dan 1 buah 

sumur artesis swasta; RW II terdapat 1 buah sumur yaitu sumur artesis swasta; RW 

III terdapat 2 buah sumur Pamsimas Reguler yang merupakan sumur bor dalam 

dengan kedalaman pengeboran > 50 meter; RW IV dan RW V sama-sama memiliki 

1 buah sumur Pamsimas yaitu sumur HID (Hibah Insetif Desa) dan sumur HIK 

(Hibah Khusus Pamsimas); dan terakhir di RW VI terdapat 2 buah sumur artesis 

swasta. Walaupun seluruh RW memiliki sumber air bersih tetapi ketersedian air 

bersih tersebut terbatas tidak dapat disambung lagi jika ada penambahan 

sambungan sebab nantinya air yang keluar akan sedikit atau kecil, sehingga tidak 

1.A.P.6 
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NO PERTANYAAN JAWABAN KODE 

memenuhi kebutuhan. 

Apakah sumber air bersih juga 

digunakan untuk pemenuhan 

kebutuhan non-domestik ? 

Iya, tetapi hanya Kantor Kelurahan Penggaron Kidul, tempat ibadah yaitu Masjid dan 

Musholla dan Sekolah Dasar Negeri Kelurahan Penggaron Kidul. 1.A.P.7 

Bagaimana sistem pendistribusian 

air bersih kepada pelanggan ? 

Seluruh sumur atau sumber air bersih tersebut ditampung oleh reservoir atau tandon 

air yang memiliki kedalaman atau kapasitas penampungan 8-15 m³ yang kemudian 

dialirkan dengan cara sistem perpompaan. Sistem pompa tersebut akan mengalirkan 

air dari sumber ke tempat reservoir dengan cara memberikan energi kinetik pada 

aliran air sehingga air dari sumber dapat mencapai lokasi reservoir yang lebih tinggi. 

Jam operasional setiap sumber atau sumur berbeda-beda dalam mengalirkan 

airnya. Untuk air yang mengalir selama 20 jam/hari, pada jam 23:00-3:00 WIB 

pengaliran air akan terhenti, hal itu dikarenakan pengaturan pompa di istirahatkan 

pada jam tersebut. 

1.A.P.8 

Bagaimana sistem jaringan pipa 

distribusi air bersih dan berapa 

ukuran pipa yang digunakan? 

*menunjukkan peta wilayah untuk 

mendeliniasi sambungan jaringan air 

bersih 

Jaringan pipa dipasang disepanjang pinggir jalan-jalan permukiman warga dan 

ditanam di dalam tanah. Untuk jenis pipanya sendiri terdiri dari pipa induk yang 

merupakan pembawa air ke pada konsumen memiliki ukuran pipa 2 inchi/5,08 cm. 

Selanjutnya pipa cabang yaitu pipa cabang dari pipa induk memiliki ukuran pipa 1,5 

inchi dan 1,25 inchi. Untuk sambungan pipa terakhir yaitu pipa dinas merupakan 

pipa pembawa air yang langsung melayani konsumen memiliki ukuran pipa 0,5 dan 

0,75 inchi. 

1.A.P.9 
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NO PERTANYAAN JAWABAN KODE 

Apakah terdapat sistem administrasi 

jika ingin menyambung air bersih? 

Untuk sumber air bersih dari Pamsimas khusunya, sistemnya cukup bilang kepada 

anggota pengurus Pamsimas dan dari anggota tersebut nanti masuk ke saya terus 

saya temui dan saya catat, kemudian dikasih kartu pelanggan pembayaran 

pemakaian air bersih. 

1.A.P.10 

Bagaimana pengenaan tarif air 

bersih yang disalurkan kepada 

pelanggan domestik dan non-

domestik ? 

Pengenaan tarif untuk seluruh pelanggan terdapat uang beban atau uang wajib 

sebesar Rp 3.000/bln serta uang pembayaran pemakaian air bersih yang dibayarkan 

tiap bulannya yaitu sebesar Rp 2.000/M³. Tetapi untuk pemakaian air non-domestik, 

tarif yang dikenakan yaitu sebesar Rp 1.000/M³, dalam pemasangan meteran dan 

jaringan pipa juga tidak bayar dan air yang digunakan setiap 5 M³ gratis. Uang 

tersebut nantinya digunakan untuk biaya operasional dan pemeliharaan air bersih. 

1.A.P.11 

Apakah terdapat lembaga yang 

mengelola air bersih di Kelurahan 

Penggaron Kidul, jika ada sebutkan 

dan jelaskan tugasnya? 

Ada yaitu BPSPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan 

Sanitasi), tugasnya dapat dilihat pada AD/ART Pamsimas dan silahkan anda baca 

sendiri, jika ada yang tidak jelas dapat ditanyakan. Pengurus melayani masyarakat 

selama 24 jam, hal ini dikarenakan  harus siap siaga jika sewaktu waktu ada kendala 

dan langsung mengatasinya. Pengurus juga melakukan rapat rutin atau pertemuan 

yang dinamakan rapat pertangungjawaban, dimana rapat atau pertemuan tersebut 

digunakan untuk memberikan transparasi pengelolaan yang telah berjalan dan 

transparasi keuangan kepada masyarakat yang dilakukan setiap satu tahun sekali 

dengan mengundang Kepala kelurahan, RT, RW, Ketua asosiasi pengelola air se-

Kota Semarang dengan undangan 100 pelanggan air sebagai perwakilan. 

1.A.P.12 

Bagaimana perawatan sarana 

prasarana air bersih selama ini? 

Sarana prasarana air bersih di rawat oleh anggota pengurus bersama masyarakat. 

Walaupun masyarakat telah memiliki pengurus yang bertangung jawab untuk 

merawat tetapi masyarakat ikut membantu. Seperti melakukan pengecetan pipa inlet 

dan outlet, tangga prasarana air bersih dan reservoir. Pipa inlet itu pipa dari sumur 

menuju reservoir sedangkan pipa outlet yaitu pipa yang menyalurkan air dari   

reservoir turun ke masyarakat. Melakukan  pengurasan reservoir setiap 2 bulan 

sekali dan membersihkan rumput liar ataupun lumut yang menempel dan berada di 

sekitar sarana prasarana air bersih. Serta jika ada meteran air yang rusak akan 

1.A.P.13 
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NO PERTANYAAN JAWABAN KODE 

diperbaiki, kalau mati akan diganti. 

Apakah terdapat sanksi atau 

peraturan yang harus dipatuhi oleh 

pengguna air bersih, jika ada seperti 

apa? 

Ada, semua aturan diatur di dalam AD/ART, misalnya peraturan atau sanksi yang 

digunakan untuk mendisiplikan masyarakat dalam hal pembayaran air bersih dan 

mempermudah dalam hal pengelolaan air bersih agar tidak terjadi kendala yang 

dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Pelanggan air bersih harus membayar iuran 

wajib dan pembayaran pemakaian air rutin tiap bulannya, jika tidak pelanggan akan 

dikenakan sanksi seperti :  

1) Pelanggan air bersih yang tidak membayar iuran wajib dan pembayaran 

pemakaian air rutin selama tiga bulan berturut-turut akan dikenakan sanksi berupa 

pemutusan sambungan pipa air bersih sementara dengan menginformasikannya 

kepada pelanggan tersebut terlebih dahulu, tetapi jika pelanggan melunasi langsung 

hutangnya maka tidak dilakukan pemutusan dan dapat menyambung kembali air 

bersih.  

2) Pelanggan air bersih yang tidak membayar iuran wajib dan pembayaran 

pemakaian air rutin selama enam bulan berturut-turut akan dikenakan sanksi berupa 

pemutusan sambungan pipa air bersih tetap, jika ingin berlangganan atau 

menyambung air bersih kembali maka pelanggan tersebut harus melunasi segala 

hutangnya dan membayar biaya pasang sambungan pipa yang baru. 

1.A.P.14 
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NO PERTANYAAN JAWABAN KODE 

Sejauh ini bagaimana peran serta 

masyarakat di Kelurahan Penggaron 

Kidul dalam pengelolaan air bersih? 

Masyarakat sangat berperan dalam pengelolaan dan aktif terlibat dalam setiap 

tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pembangunan (gotong-royong 

membangun sarana prasarana air bersih) serta pengelolaan sarana prasarana air 

bersih. Dimana masyarakat telah menggunakan air secara hemat, sarana yang ada 

di dekat rumah-rumah masyarakat di rawat dengan baik, dan masyarakat aktif serta 

tanggap jika ada kerusakan terhadap prasarana air bersih dengan segera 

mengadukan hal tersebut kepada pengelola, masyarakat juga tidak menebang 

pohon semabarangan dan jika punya tanah kosong ditanami tanaman hijau.  

1.A.P.15 

Apakah pernah terjadi masalah 

terkait dengan pencemaran 

lingkungan akibat pembuatan sumur 

artesis di Kelurahan Penggaron 

Kidul? 

Sejauh ini belum ada masalah, karena masyarakat sendiri juga telah ikut menjaga 

dan melestarikan lingkungan seperti tidak menebang pohon semabarangan dan jika 

punya tanah kosong ditanami tanaman hijau. 1.A.P.16 

Berasal dari mana pendanaan 

sumber air bersih di Kelurahan 

Penggaron Kidul? 

Untuk pendanaan pembangunan konstruksi sarana air bersih khusunya program 

Pamismas di Kelurahan Penggaron Kidul itu berasal dari Pemerintah Daerah melalui 

APBD Kabupaten/Kota, APBN serta dari masyarakat setempat, dengan kontribusi 

masyarakat baik dalam bentuk uang tunai minimal 4% (incash) maupun kontribusi 

tenaga kerja dan material (inkind) yang mendukung pelaksanan kegiatan konstruksi, 

dan lain-lain minimal 16%, sisanya 80 % dari Pemerintah Daerah dalam bentuk 

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Sedangkan sumur artesis swasta berasal dari 

uang pribadi. 

1.A.P.17 

Sumber : Hasil Wawancara, 2018 
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A. Identitas Responden 

 

1. Nama  : Barokah 

2. Alamat  : RW I Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang 

3. Umur  : 40 Tahun 

4. Jenis Kelamin : Perempuan 

5. Pekerjaan  : Wirausaha 

6. Nama Usaha : Sumur artesis “Muyya Barokah” 

 

B. Pertanyaan  

NO PERTANYAAN JAWABAN KODE 

1B 

Darimana sumber air bersih yang anda miliki dan 

berapa debit airnya? 

Dari air tanah yang di bor atau artesis dan debitnya ± 1,3 liter/detik. 
1.B.P.1 

Berapa buah sumur dan reservoir yang anda 

miliki? 

Satu buah sumur dan reservoir 
1.B.P.2 

Bagaimana kualitas air sumber air bersih yang 

anda miliki? 

Kualitasnya baik jika ditinjau berdasarkan syarat fisik air seperti jernih, 

tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa serta lolos uji 

laboratorium yang artinya memenuhi syarat sebagai sumber air baku 

untuk air bersih.  

1.B.P.3 

Bagaimana sistem pendistribusian air bersih yang 

anda miliki dan siapa saja pelanggan air bersih 

tersebut? 

Untuk sistem pendistribusian air bersihnya sama dengan sumber air dari 

Pamsimas tetapi untuk pelanggan air bersih hanya untuk domestik yaitu 

masyarakat di RW I dan satu RT di wilayah RW II atau sebanyak ± 200 

1.B.P.4 
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NO PERTANYAAN JAWABAN KODE 

pelanggan sambungan rumah. 

Bagaimana sistem jaringan pipa distribusi air 

bersih dan berapa ukuran pipa yang digunakan? 

*menunjukkan peta wilayah untuk mendeliniasi 

sambungan jaringan air bersih 

Sistem jaringan pipa distribusi air bersih dan ukuran pipa yang 

digunakan sama dengan milik sumber air dari Pamsimas. 
1.B.P.5 

Berapa lama waktu pengaliran air dalam sehari? Lama pengaliran air yaitu 20 jam/hari, pada jam 23:00-3:00 WIB 

pengaliran air akan terhenti, hal itu dikarenakan pengaturan pompa di 

istirahatkan pada jam tersebut. 

1.B.P.6 

Apakah terdapat sistem administrasi jika ingin 

menyambung air bersih? 

Sistemnya yaitu masyarakat yang ingin menyambung air bersih datang 

ke rumah saya kemudian nanti di catat didalam buku pelanggan dan 

nantinya akan diberi kartu pelanggan pembayaran pemakaian air bersih. 

1.B.P.7 

Berapa harga yang anda kenakan untuk setiap 

pemakaian air per M³ ? 

Harga yang dikenakan yaitu sebesar Rp 2.700/M³ dan dibayarkan setiap 

satu bulan sekali. 
1.B.P.8 

Siapa yang mengelola usaha air bersih ini ? Saya sendiri dan dibantu oleh pekerja atau anak buah. 1.B.P.9 

Bagaimana perawatan sarana prasarana air bersih 

selama ini? 

Sarana prasarana air bersih saya rawat dengan baik seperti 

dilakukannya pengecetan reservoir, pengurasan reservoir setiap 2 bulan 

sekali dan selalu memantau serta mengecek sarana prasarana yang 

ada. 

1.B.P.10 

Sumber : Hasil Wawancara, 2018 
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A. Identitas Responden 

 

1. Nama  : Sopiah 

2. Alamat  : RW II Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang 

3. Umur  : 55 Tahun 

4. Jenis Kelamin : Perempuan 

5. Pekerjaan : Buruh Pabrik 

6. Nama Usaha : Sumur artesis “H.Sanuri” 

 

B. Pertanyaan  

NO PERTANYAAN JAWABAN KODE 

1C 

Darimana sumber air bersih yang anda miliki dan 

berapa debit airnya? 

Dari air tanah yang di bor atau artesis dan debitnya ± 1,24 

liter/detik. 
1.C.P.1 

Berapa buah sumur dan reservoir yang anda miliki? Satu buah sumur dan reservoir. 1.C.P.2 

Bagaimana kualitas air sumber air bersih yang anda 

miliki? 

Kualitasnya baik jika ditinjau berdasarkan syarat fisik air seperti 

jernih, tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa serta lolos uji 

laboratorium yang artinya memenuhi syarat sebagai sumber air 

baku untuk air bersih.  

1.C.P.3 

Bagaimana sistem pendistribusian air bersih yang 

anda miliki dan siapa saja pelanggan air bersih 

tersebut? 

Untuk sistem pendistribusian air bersihnya sama dengan sumber 

air dari Pamsimas tetapi untuk pelanggan air bersih hanya untuk 

domestik yaitu masyarakat di RW II atau sebanyak ± 150 

pelanggan sambungan rumah. 

1.C.P.4 
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NO PERTANYAAN JAWABAN KODE 

Bagaimana sistem jaringan pipa distribusi air bersih 

dan berapa ukuran pipa yang digunakan? 

*menunjukkan peta wilayah untuk mendeliniasi 

sambungan jaringan air bersih 

Sistem jaringan pipa distribusi air bersih dan ukuran pipa yang 

digunakan sama dengan milik sumber air dari Pamsimas. 
1.C.P.5 

Berapa lama waktu pengaliran air dalam sehari? Lama pengaliran air yaitu 20 jam/hari, pada jam 23:00-3:00 WIB 

pengaliran air akan terhenti, hal itu dikarenakan pengaturan pompa 

di istirahatkan pada jam tersebut 

1.C.P.6 

Apakah terdapat sistem administrasi jika ingin 

menyambung air bersih? 

Sistemnya yaitu masyarakat yang ingin menyambung air bersih 

datang ke rumah saya kemudian nanti di catat didalam buku 

pelanggan dan nantinya akan diberi kartu pelanggan pembayaran 

pemakaian air bersih. 

1.C.P.7 

Berapa harga yang anda kenakan untuk setiap 

pemakaian air per M³ ? 

Harga yang dikenakan yaitu sebesar Rp 2.700/M³ dan dibayarkan 

setiap satu bulan sekali. 
1.C.P.8 

Siapa yang mengelola usaha air bersih ini ? Dikelola oleh keluarga sendiri. 1.C.P.9 

Bagaimana perawatan sarana prasarana air bersih 

selama ini? 

Sarana prasarana air bersih saya rawat dengan baik seperti 

dilakukannya pengecetan reservoir, pengurasan reservoir setiap 2 

bulan sekali dan selalu memantau serta mengecek sarana 

prasarana yang ada. 

1.C.P.10 

Sumber : Hasil Wawancara, 2018 
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A. Identitas Responden 

 

1. Nama  : Masrukan 

2. Alamat  : RW VI Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang 

3. Umur  : 60 Tahun 

4. Jenis Kelamin : Laki-laki 

5. Pekerjaan  : Wiraswasta 

6. Nama Usaha : Sumur artesis “H.Masrukan” 

 

B. Pertanyaan  

NO PERTANYAAN JAWABAN KODE 

1D 

Darimana sumber air bersih yang anda miliki 

dan berapa debit airnya? 

Dari air tanah yang di bor atau artesis dan debitnya ± 1,45 dengan sumur 

satunya 0,17 liter/detik. 
1.D.P.1 

Berapa buah sumur dan reservoir yang anda 

miliki? 

Dua buah sumur dan reservoir. 
1.D.P.2 

Bagaimana kualitas air sumber air bersih yang 

anda miliki? 

Kualitasnya baik jika ditinjau berdasarkan syarat fisik air seperti jernih, 

tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa serta lolos uji laboratorium 

yang artinya memenuhi syarat sebagai sumber air baku untuk air bersih.  

1.D.P.3 

Bagaimana sistem pendistribusian air bersih 

yang anda miliki dan siapa saja pelanggan air 

bersih tersebut? 

Untuk sistem pendistribusian air bersihnya sama dengan sumber air dari 

Pamsimas tetapi untuk pelanggan air bersih hanya untuk domestik yaitu 

masyarakat di RW VI atau sebanyak ± 240 pelanggan sambungan rumah, 

dengan sumur yg satu 25 KK dan satunya lagi 217 KK. 

1.D.P.4 
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NO PERTANYAAN JAWABAN KODE 

Bagaimana sistem jaringan pipa distribusi air 

bersih dan berapa ukuran pipa yang 

digunakan? *menunjukkan peta wilayah untuk 

mendeliniasi sambungan jaringan air bersih 

Sistem jaringan pipa distribusi air bersih dan ukuran pipa yang digunakan 

sama dengan milik sumber air dari Pamsimas. 
1.D.P.5 

Berapa lama waktu pengaliran air dalam 

sehari? 

Lama pengaliran air yaitu 20 jam/hari, pada jam 23:00-3:00 WIB 

pengaliran air akan terhenti, hal itu dikarenakan pengaturan pompa di 

istirahatkan pada jam tersebut. 

1.D.P.6 

Apakah terdapat sistem administrasi jika ingin 

menyambung air bersih? 

Sistemnya yaitu masyarakat yang ingin menyambung air bersih datang ke 

rumah saya kemudian nanti di catat didalam buku pelanggan dan nantinya 

akan diberi kartu pelanggan pembayaran pemakaian air bersih. 

1.D.P.7 

Berapa harga yang anda kenakan untuk setiap 

pemakaian air per M³ ? 

Harga yang dikenakan yaitu sebesar Rp 2.700/M³ dan dibayarkan setiap 

satu bulan sekali. 
1.D.P.8 

Siapa yang mengelola usaha air bersih ini ? Dikelola oleh keluarga sendiri dan pekerja. 1.D.P.9 

Bagaimana perawatan sarana prasarana air 

bersih selama ini? 

Sarana prasarana air bersih saya rawat dengan baik seperti sering 

memantau dan mengecek sarana prasarana air bersih. 
1.D.P.10 

Sumber : Hasil Wawancara, 2018 

 

 

 


